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πα, του Θεόδωρου Ουσταµπασίδη, 
πρώην συζύγου της κ. Κουράκου, 
και τεσσάρων ακόµη προσώπων.

 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Στο δικαστικό «µικροσκόπιο», 
όµως, έχουν µπει και τρεις εται-
ρείες, η Sophia Vas Ακίνητα Α.Ε, 
η Pouda LTD και η Aegean Blue 
Dream Villas Μονοπρόσωπη 
ΙΚΕ, µε τους ανακριτές να ζητούν 
όλες τις κινήσεις τους.

Και οι τρεις φαίνεται να σχε-
τίζονται µε ακίνητα. Η πρώ-
τη, η Sophia Vas Ακίνητα Α.Ε., 
ιδρύεται τον Νοέµβριο του 
2007 µε µετοχικό κεφάλαιο 
60.000 ευρώ. Στο διοικητι-
κό της συµβούλιο εµφανί-
ζεται και στενό συγγενικό 
πρόσωπο του Γ. Παπαντω-
νίου. Ο χρόνος ζωής της εί-
ναι πολύ µικρός. Πέντε µήνες 
µετά την ίδρυσή της, τον Απρί-
λιο του 2008, µπαίνει σε εκκαθά-
ριση και στις 20/6/2008 αποφασίζε-
ται η οριστική λύση και διαγραφή της από 
το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

a.kandili@realnews.gr

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Σ
ε στενό «µαρκάρισµα» του Γιάννου Πα-
παντωνίου έχουν προχωρήσει οι ελλη-
νικές δικαστικές Αρχές. Οπως αποκαλύ-

πτει σήµερα η Realnews, η ανακρίτρια κατά της 
∆ιαφθοράς Ηλιάνα Ζαµανίκα και ο επίκουρός 
της Γιώργος Ευαγγέλου, οι οποίοι χειρίζονται 
δικογραφίες µε κεντρικό πρόσωπο τον πρώην 
υπουργό, απέστειλαν αίτηµα στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ζητώντας τα στοιχεία όλων των τρα-
πεζικών λογαριασµών που διατηρούσαν ή και 

Η ανακρίτρια κατά 
της ∆ιαφθοράς ζητεί 
από την Τράπεζα της 
Ελλάδος τα στοιχεία 
όλων των τραπεζικών 
λογαριασµών που 
διατηρούσαν από το 1998 
ο πρώην υπουργός, η 
σύζυγός του και άλλα 12 
κοντινά τους πρόσωπα

ακόµα διατηρούν από το 1998 έως σήµερα σε 
ελληνικές τράπεζες ο άλλοτε και «τσάρος» της 
οικονοµίας, αλλά και η σύζυγός του Σταυρού-
λα Κουράκου και ακόµη 12 πρόσωπα και τρεις 
εταιρείες. Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, νέο αίτηµα προς την Ελβετία έστειλαν 
οι εισαγγελικές Αρχές της χώρας, µε το οποίο 
αιτούνται το άνοιγµα 16 λογαριασµών και 20 
υπολογαριασµών του ζεύγους Παπαντωνίου, 
συγγενικών τους προσώπων και µίας εταιρεί-
ας. Από όσα αναφέρονται στα αιτήµατα, φαί-
νεται ότι οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εντοπί-
σει νέα στοιχεία µε «οσµή» µαύρου χρήµατος, 

προερχόµενου από εξοπλιστικά προγράµµα-
τα -και όχι µόνο- που ενέκρινε ο Γ. Παπαντω-
νίου την εποχή της υπουργίας του.

Στο αίτηµα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι δικαστικοί λειτουργοί αναφέρεται πως ζη-
τούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο των ερευ-
νών τους, που αφορούν αφενός τον εκσυγ-
χρονισµό των φρεγατών τύπου S του Πολε-
µικού Ναυτικού και αφετέρου ενδεχόµενο ξέ-
πλυµα βρόµικου χρήµατος µέσω αγοραπω-
λησίας ακινήτων:

«Επειδή εκ της έως σήµερα ανακριτικής έρευ-
νας προκύπτει ότι χρηµατικά ποσά που φέρε-
ται ότι καταβλήθηκαν κατά την εκπόνηση του 
προγράµµατος και την υλοποίηση αυτού δι-
ακινήθηκαν σε διάφορους χρηµατοπιστωτι-
κούς φορείς του εξωτερικού µε τη χρησιµο-

ποίηση ενδιάµεσων προσώπων, προκειµένου να συγκαλυφθεί 
η αληθινή αιτία της µεταβίβασής τους στα ερευνώµενα πρό-
σωπα (δωροδοκία) και να αποµακρυνθούν τα ίχνη αυτών από 
την αρχική τους προέλευση. Επειδή ήδη για τον ανωτέρω λόγο 
έχουν υποβληθεί εκ µέρους µας αιτήµατα διεθνούς δικαστικής 
συνδροµής προς αλλοδαπές δικαστικές Αρχές προκειµένου να 
ανοιχθούν συγκεκριµένοι τραπεζικοί λογαριασµοί και να εξα-
κριβωθεί η διαδροµή των ανωτέρω παράνοµων χρηµατικών 
ποσών προς τους τελικούς αποδέκτες. Επειδή βάσει των ανω-
τέρω περιστατικών καθίσταται επιτακτική η συγκέντρωση όλων 
των στοιχείων που αφορούν την πορεία των παράνοµων πλη-
ρωµών που φέρεται ότι νοµιµοποιήθηκαν µέσω αγοραπωλη-
σιών ακινήτων», οι ανακριτές Ζαµανίκα - Ευαγγέλου ζητούν να 
αρθεί το τραπεζικό απόρρητο 14 προσώπων για το χρονικό δι-
άστηµα από 1/1/1998 έως σήµερα. Μεταξύ αυτών του ίδιου 
του Γ. Παπαντωνίου, της συζύγου του Στ. Κουράκου, των παι-
διών τους, των κουµπάρων τους Γιώργου και Ιουλίας Κανδαλέ-

Η Pouda LTD είναι καταχωρισµένη στο µη-
τρώο εταιρειών της Κύπρου. Η έδρα της είναι 
στη Λευκωσία. Μέχρι και τον Νοέµβριο του 
2016 δείχνει ενεργή, ενώ ο εµφανιζόµενος 
ως διευθυντής και γραµµατέας αυτής, ο οποί-
ος συµµετέχει και στο ∆.Σ. της Sophia Vas, εί-
ναι µεταξύ των προσώπων που οι ανακριτές 
ζητούν να γίνουν «φύλλο και φτερό» οι λογα-
ριασµοί τους.

Η Aegean Blue Dream Villas φαίνεται να 
ανήκει στον Ελληνοαµερικανό που αγόρασε 
τη βίλα του Γ. Παπαντωνίου στη Σύρο, σε τι-
µή «ευκαιρίας», σύµφωνα µε τους γνωρίζο-
ντες την αγορά.

 «ΕΠΕΙΓΟN»
Οι ανακριτές αιτούνται στοιχεία όλων 

των τραπεζικών λογαριασµών 
που διέθεταν ή διαθέτουν τα 

ανωτέρω πρόσωπα σε όλα 
τα πιστωτικά ιδρύµατα της 
Ελλάδας κατά το προανα-
φερόµενο διάστηµα, εί-
τε ως αποκλειστικοί δικαι-
ούχοι είτε ως συνδικαι-
ούχοι αυτών, σχετικά µε 
τραπεζικές κινήσεις-εµ-
βάσµατα, οι οποίες αφο-

ρούν: α) Μεταφορά χρη-
µατικών ποσών από χρη-

µατοπιστωτικούς φο-

Με αίτηµά της στις αρµόδιες 
ελβετικές Αρχές, η ελληνι-
κή ∆ικαιοσύνη ζητεί το άνοιγµα 
ακόµα 16 λογαριασµών 
και 20 υπολογαριασµών

Εντολή να ανοίξουν
όλοι οι λογαριασµοί 
του Γιάννου 
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ρείς του εξωτερικού (π.χ τράπεζες της αλλοδα-
πής) προς τους λογαριασμούς που διέθεταν/
διαθέτουν στην Ελλάδα τα ανωτέρω πρόσω-
πα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και β) 
μεταφορά χρηματικών ποσών από χρηματο-
πιστωτικούς φορείς της Ελλάδος (π.χ. τράπε-
ζες της ημεδαπής) προς τραπεζικούς λογαρια-
σμούς του εξωτερικού, είτε αυτοί ανήκουν στα 
ίδια πρόσωπα είτε όχι.

Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί σημειώνουν, 
μάλιστα, ότι το αίτημά τους πρέπει να ικανο-
ποιηθεί άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιό-
τητα «διότι πρόκειται για κατεπείγουσα δικο-
γραφία του Νόμου 4022/2011 περί εκδίκασης 
πράξεων διαφθοράς πολιτικών προσώπων, 
που αφορά κακουργήματα μέγιστου κοινωνι-
κού και δημόσιου ενδιαφέροντος, με κίνδυνο 
παραγραφής αυτών».

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τις έξι φρεγά-
τες του Πολεμικού Ναυτικού που με απόφαση 
του Ακη Τσοχατζόπουλου ο εκσυγχρονισμός 
τους δόθηκε με απευθείας ανάθεση στα Ελλη-
νικά Ναυπηγεία Α.Ε (ΕΝΑΕ) και στη συνέχεια 
επιλέχθηκε από τον Γ. Παπαντωνίου η εταιρεία 
Thales Naval Netherlands (TNNL) ως κύριος 
υποκατασκευαστής της ΕΝΑΕ (που ήταν και 
ο κύριος ανάδοχος του έργου), από το 2006 
υπάρχουν καταγγελίες για χρηματισμό πολιτι-
κών προσώπων. Ο Michel Josserand, πρώην 
στέλεχος της Thales, κατήγγειλε τότε μέσω συ-
νεντεύξεων και καταθέσεών του μίζες και χρη-
ματισμό Ελληνα υπουργού την περίοδο 2002-
2003, αλλά και εμπλοκή στη «διαχείρισή τους» 
ανωτάτων στελεχών της Thales στην Αθήνα, τα 
οποία και κατονόμασε.

Ο Josserand ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι 
η Thales έδινε 2% έως 3% του τζίρου της σε 
προμήθειες. Επίσης η εφημερίδα «Liberation» 
είχε δημοσιεύσει αποσπάσματα της κατάθε-
σής του, σύμφωνα με τα οποία κατά τα πολλά 
ταξίδια του στην Ελλάδα το 2002 και το 2003 
εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων είχε πληρο-

μπάρο του ζεύγους Παπαντωνίου, δύο στη Στ. 
Κουράκου, στους οποίους είναι συνδικαιού-
χος με τον Γ. Παπαντωνίου, ένας ανήκει στον 
Θ. Ουσταμπασίδη, τον πρώην σύζυγο της Στ. 
Κουράκου, και δύο σε μία εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει 
η «R», η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς είχε 
αποστείλει στις 22 Μαρτίου 2017 ένα ακόμη 
αίτημα στην Ελβετία για άνοιγμα δύο τραπε-
ζικών λογαριασμών και ενός που συνδεόταν 
με ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Γ. Παπαντω-
νίου και της συζύγου του στην τράπεζα UBS. 

Οι πληροφορίες για την ύπαρξη αυτών των 
λογαριασμών είχαν δοθεί από τις ελβετικές Αρ-
χές, που ενημέρωσαν τότε τη χώρα μας ότι, 
στο πλαίσιο δικής τους έρευνας για τον πρώ-
ην υπουργό, τον οποίο έχουν βάλει στο «μι-
κροσκόπιο» για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, 
βρήκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Το αίτημα 
αυτό δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον Πα-
παντωνίου, τα εν λόγω στοιχεία τα προσκόμισε 
ο ίδιος στους ανακριτές κατά της Διαφθοράς, 
υποστηρίζοντας ότι δεν έχει να κρύψει κάτι.

Επίσης, οι ελβετικές Αρχές έχουν ανάψει το 
«πράσινο φως» για το άνοιγμα των λογαρια-
σμών του Γ. και της Ι. Κανδαλέπα, ικανοποιώ-
ντας αίτημα της χώρας μας, που είχε αποστα-
λεί τον Μάρτιο του 2014. Τα στοιχεία είχαν ζη-
τηθεί καθώς από τους λογαριασμούς των κου-
μπάρων εμβάστηκε το 2000 ποσό 1.311.000 
ευρώ στον λογαριασμό που διατηρούσε η Στ. 
Κουράκου στην HSBC Γενεύης, μέσω τριών εμ-
βασμάτων ύψους 585.000 ευρώ, 226.000 ευ-
ρώ και 500.000 ευρώ.

Το ζεύγος, όμως, που επιχείρησε να μπλο-
κάρει το άνοιγμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, κα-
θώς η Εισαγγελία της Βέρνης απέρριψε το αί-
τημά του, έχει προσφύγει τώρα σε δεύτερο 
βαθμό και εντός του αμέσως επόμενου δια-
στήματος αναμένεται το ελβετικό δικαστήριο 
να απαντήσει.

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ, μεταξύ 
άλλων, ζητούν το άνοιγ-
μα των τραπεζικών λο-
γαριασμών της συζύ-
γου του Γ. Παπαντωνίου, 
Σταυρούλας Κουράκου, 
και του κουμπάρου του, 
Γιώργου Κανδαλέπα

φορηθεί από τον ίδιο τον αντιπρόσωπο της 
Thales στην Ελλάδα ότι ο τότε Ελληνας υπουρ-
γός Αμυνας απαιτούσε προμήθεια 7% με 10% 
επί του συνολικού τιμήματος των προτεινόμε-
νων συστημάτων, προκειμένου η εταιρεία να 
κερδίζει τους διαγωνισμούς των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων.

 NEO ΑΙΤΗΜΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
Εκτός από τους ανακριτές, όμως, σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες της «R», νέο αίτη-
μα εστάλη στην Ελβετία προ ολίγων ημερών 
από τις ελληνικές εισαγγελικές Αρχές.

Οι εισαγγελείς ζητούν το άνοιγμα 16 λογα-
ριασμών και 20 υπολογαριασμών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
από τους 16 λογαριασμούς που αιτούνται στοι-
χεία, 11 ανήκουν στον Γ. Κανδαλέπα, τον κου-


